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Advokaten 2001 nr. 5 fall 19 
 
God man vid fastighetsförsäljning. Underlåtenhet att 
se till att villkor i köpekontraktet beträffande lån 
uppfyllts innan köpebrev upprättades. Erinran 
tilldelad. 
 
Ö-stads tingsrätt förordnade den 9 juli 1998 att fastigheten 
M-ort 2:205 skulle för ägarnas gemensamma räkning utbjudas till 
försäljning på offentlig auktion samt utsåg advokaten A att som 
god man ombesörja auktionen, fördela köpeskillingen och utfärda 
köpebrev. Fastigheten ägdes av Z och Y, vilkas samboförhållande 
hade upplösts den 30 april 1995. Fastigheten var belånad till 
1 200 000 kr. 
Den 25 augusti 1998 överenskom ägarna att Y:s särbo X skulle få 
förvärva Z:s hälft av fastigheten. Efter värdering följande dag, 
varvid fastighetens värde fastställdes till 1 000 000 kr, accepterade 
X köpesumman 500 000 kr. A upprättade köpekontrakt som 
undertecknades av X och Y den 26 augusti 1998 på A:s kontor 
och av Z följande dag. 
X erlade köpeskillingen genom att överta betalningsansvaret för 
två av de tre lånen på fastigheten och för del av det tredje lånet 
upp till beloppet 500 000 kr enligt likvidavräkning den 
8 september 1998. Samma dag utfärdades köpebrev, uppsatt av A. 
I köpekontraktet angavs i 9 § att kontraktets giltighet var beroende 
av att långivarna godtog X som ny låntagare och att samtidigt Z:s 
skyldigheter mot långivarna helt upphörde såvitt avsåg i 
kontraktet angivna lån. Det tredje lånet på fastigheten har X 
begärt uppdelat på den del hon och Y svarar för och på den del Y 
svarar för ensam. Banken har som långivare förklarat att någon 
ändring av Y:s och Z:s gemensamma lån inte kan ske förrän Z ger 
in en ansökan om ett eget lån, vilken ansökan då skall 
kreditprövas. Z har vägrat att medverka till detta, enär hon ansett 
sig vara friskriven från detta lån genom köpet. 
I anmälan har X klandrat A:s agerande som förordnad god man. I 
sak har hon anfört bland annat följande. Den resterande delen av 
det tredje lånet ingick inte i försäljningen av fastigheten och A 
hade inte rätt gentemot långivaren att ta bort Z:s skyldigheter 
beträffande den delen av lånet. Vid det möte på banken, när 
parterna kom överens om att Z skulle sälja sin hälft till X, 
påpekade A att resterande lån utöver köpeskillingen var 
personliga. När X skrev under kontraktet sade A att Z löstes bara 
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från de lån som täcktes av köpeskillingen och han informerade 
inte om villkoret i 9 § att köpet var beroende av att Z blev fri från 
lånet hos banken. Det framkom senare att banken bara lovat att ge 
Z ett nytt lån på hennes del av lånet, efterson hon inte längre var 
ägare till fastigheten. 
A har bestritt att han agerat felaktigt vid utförande av uppdraget 
som god man med undantag för att han av misstag glömt att i 
köpebrevet lämna utrymme för bevittning av säljarens 
namnteckning. I sak har han anfört bland annat följande. Vid 
sammanträffandet på banken den 25 augusti 1998 krävde Z att 
slippa betalningsskyldigheten på den del av fastighetslånen som 
inte togs över av X. Detta accepterades av banken. Villkoren för 
köpet gicks igenom vid mötet på banken och även X och Y skrev 
under kontraktet på A:s kontor. A hade uppfattat att banken 
accepterat villkoret i § 9 köpekontraktet att Z:s skuld till banken 
skulle upphöra såvitt avsåg fastigheten. Uppgiften att Z skulle ta 
ett nytt lån och ordna säkerhet för detta är inte något som A känt 
till. 

 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
A borde innan köpebrevet upprättats ha sett till att villkoren 
beträffande lån i köpekontraktet uppfyllts. Genom att underlåta 
detta har han åsidosatt sina plikter som advokat. 
På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap. 7 § 
andra stycket rättegångsbalken.  


